Verslag van de beheerraad van 5 januari 2004
Aanwezige bestuursleden :

•
•
•
•

Julien Pauwels
Etienne Van Bever
Henri Deplus
Jean-Pierre Rogiest

Besproken onderwerpen :
1. overlopen van het verslag van de Algemene Vergadering
2. bespreking van de nieuwjaarssamenkomst. Het menu staat nog niet vast, wij
verwachten van Stani Warchal dat hij het nodige doet. Op donderdag 14/01/2004 om
19.00 Hr komt het bestuur (met partner) samen in de “ Oase “ Botestraat 84
Wondelgem, om de praktische regelingen – bij een etentje – te bespreken
3. Voor de nieuwjaarssamenkomst zelf waar de broeders worden uitgenodigd om 12.00
Hr zal het bestuur rond 11.00 Hr aanwezig zijn voor de laatste practische schikkingen.
Henri zorgt voor de flessen jenever om aan de broeders te geven, Julien zorgt voor het
geschenk voor de dames, Stani zorgt zowel voor de teksten voor de intronisatie van
Jacques De Vliegher en Patrick Gustin als voor de diploma’s
4. ontvangstmelding van de ontslagbrief van Ivan Van thorenburg , Jean-Pierre schrijft
een briefje terug met o.a. de melding dat Ivan nog steeds welkom is.
5. Henri meldt dat er 63 flessen St Pol zijn overgenomen van “ De Zoete Inval
6. vermelding van alle verjaardagen van de broeders in januari en februari 2004
7. weduwe Leyseele en Redel – Dejaiffe worden terug uitgenodigd voor de
nieuwjaarssamenkomst
8. er wordt voorgesteld om Jean Statius op 23/01/2004 om 15.00 Hr te bezoeken en een
datum voor een bezoek aan Wim wordt later bepaald.

Verslag van de beheerraad van 02/02/2004
Aanwezig : Julien Pauwels
Henri Deplus
Jean-Pierre Rogiest
Jacques Devliegher

Besproken onderwerpen :
1. De voorbije nieuwjaarssamenkomst werd als zeer geslaagd bestempeld, de voorzitter
meende zich te herinneren dat hij tijdens zijn toespraak af en toe in herhaling viel,
waarvoor hij zich verontschuldigt.
2. De mogelijkheden voor de volgende uitstap worden besproken. Het voorstel om
Reims en de kelders van de Champagne producent Henri Abelé te bezoeken kan
eventueel in juni 2004.
Voor de uitstap voor 19/04 wordt een bezoek aan de speciale graven van Camp Santo
te Sint Amandsberg (voormiddag) en een bezoek aan Galerie Etienne De Wulf
(keramiek) te Sint Amandsberg Verkortingsstraat (namiddag) vooropgesteld.
Na telefonisch contact blijken het Wethuis te Lochristi – Hyfte en Ter Tore te
Oostakker op maandag gesloten te zijn. Het Boerenhof te Oostakker wordt
vooropgesteld. Het bestuur zal een poging ondernemen op 16/02 om 13.00 Hr. om de
keuken aldaar aan een test te onderwerpen.
3. Er zal bij de uitnodiging van de volgende uitstap een formulier toegevoegd worden
met verzoek aan elke broeder om zijn gegevens te controleren en eventueel te
verbeteren. Tevens wordt elkeen uitgenodigd om het lidgeld 2004 t.b.v. € 50.00 te
willen storten.
4. Met het oog op de voorbereiding van de 10 jarige viering van het broederschap, zal
Julien pogen de volgende vergadering van de beheerraad te beleggen bij Wilfried
Lippens.
5. Julien zal tevens contact nemen met een kalligraaf om een oorkonde op te maken ter
gelegenheid van de viering 10 jaar Broederschap, en voor elke broeder wordt een
kopie voorzien.

Verslag van de beheerraad van 05/04/2004
Aanwezig : Julien Pauwels, Henri Deplus, Jean Statius, Etienne Van Bever, Stani Warchal,
Jacques Devliegher, Jean-Pierre Rogiest

Besproken onderwerpen:
1. Het overlijden van de schoonvader van Werner Claerman werd vermeld. Jacques
Vervaet heeft het Broederschap vertegenwoordigd tijdens de uitvaart, Jean-Pierre
heeft tevens in naam van het Broederschap een Postogram verstuurd.
2. Er werd herinnerd aan de volgende uitstap op 19/04/2004. Afspraak “ In de Rave “,
bezoek aan Campo Santo, diner in het Boerenhof te Oostakker en bezoek aan keramist
Etienne De Wulf.
3. Er moet nog overlegd worden met Lippens i.v.m. de persconferentie ter gelegenheid
van het 10 jarig bestaan. De viering zelf gaat door op 17/05/2004. De volgende
bestuursvergadering en persconferentie gaat door op 03/05/2004 om 10.00 Hr. bij
Lippens (dus enkel voor de bestuursleden) Tevens zal gepoogd worden de verhuis van
het Beeld naar ons lokaal te bespreken.
4. Er wordt gekozen voor restaurant “ De Acht Zaligheden “ voor de viering 10- jaar
Broederschap. Het bestuur zal zich eens te meer opofferen om een proeverij ter
plaatse te houden op vrijdag 09/04/2004 om 12.30 Hr. De dames zijn welkom.
5. Heel summier werd besproken hoe de persmap voor de persconferentie op 03/05/2004
er zou kunnen uitzien. Gedetailleerde bespreking volgt tijdens de proeverij.
6. Als herkenningsteken voor de leden van het Broederschap wordt geopteerd voor een
das met het embleem. Henri en Stani vragen prijzen op en volgen dit op.
7. De voorzitter herinnert er aan dat de nieuwjaarssamenkomst 2005 met dames tevens
aan haar tiende editie toe is. Aan ieder wordt gevraagd om suggesties om dit in stijl te
laten verlopen.

Verslag van de beheerraad van 03/05/2004
Aanwezig : Henri Deplus
Jean Statius
Stani Warchal
Jean-Pierre Rogiest
Jacques De Vlieger
Verontschuldigd : Julien Pauwels
Etienne Van Bever
Besproken onderwerpen:
1. Enige verwondering werd geuit over het niet doorgaan van de persvoorstelling ten
huize van Jean-Paul Lippens en de laattijdige verwittiging van de leden van de
beheerraad.
2. De viering van 10 jaar Broederschap op 17/05/2004:
-

-

-

-

gezien het programma in feite niet echt vaststaat wordt gesuggereerd om in
ieder geval samen te komen in “ de Rave “ en dit om 10.00 Hr. en het
traditioneel ontbijt te vervangen door een “heildronk” met hapjes.
Aangezien de ontvangst in het Stadhuis misschien niet doorgaat en de pers niet
was uitgenodigd op 03/05/2004 kan deze uitgenodigd worden in “ de Rave “
Ter plaatse kan een “ persmap “ zoals samengesteld door J.-P. worden
overhandigd en kan de voorzitter het “ hoe en waarom” van de Broederschap
aan de pers diets maken en kan er wellicht een groepsfoto worden getrokken.
Het diner in “ Korenlei 2 “ gevolgd door een tocht langs “ typisch Gentse
kroegen “ was reeds eerder vastgelegd.
Aangezien Julien nog contact zou opnemen met J.-P. op woensdagmiddag met
eventueel meer details zal de uitnodiging naar alle leden pas ten vroegste op
donderdag worden verstuurd.
Er wordt geopteerd om de kledij te houden op “stadskledij”

3. Henri meldt dat om organisatorische redenen een uitstap in juni naar Reims niet
mogelijk is, Henri tracht te informeren of een bezoek aan een kwekerij van escargots
in de buurt van Maldegem mogelijk is gecombineerd met een bezoek aan het
Stoomtreinencentrum.

Verslag van de beheerraad van 7 juni 2004

Aanwezig :

Julien Pauwels
Etienne Van Bever
Jean Statius
Henri Deplus
Jean-Pierre Rogiest
Jaak De Vlieger

Afwezig :

Stani Warchal

Besproken onderwerpen:
1. Onze lokaalhouder meldt het droeve nieuws dat hij zijn activiteiten in “ De Rave “
stopt op 1/8/2004. Hierdoor zullen wij moeten uitkijken naar een nieuw lokaal. Alle
bestuursleden zullen in de wijde omgeving op zoek gaan naar kandidaat-locaties en
deze voorstellen op de volgende beheerraad.
2. Jean heeft Wim bezocht en zijn toestand blijft ongewijzigd, en dus jammer genoeg
niet echt positief.

3. De uitstap op 21 juni aanstaande wordt een beetje improvisatie en Julien legt de
nodige contacten, dit gezien de onduidelijke afspraken tijdens de vorige beheerraad.
Enkel het bezoek aan het Archeologisch Museum ligt min of meer vast, de uitstap zal
dus een verrassingsuitstap zijn.Hieruit volgt dat wij bij de komende beheerraden
duidelijke afspraken en concrete opdrachten aan elkeen zullen toevertrouwen om de
organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen.
4. De viering van 10 jaar broederschap mag als geslaagd bestempeld worden.
5. Voor komende uitstappen meent Julien mogelijkheden te zien in een Rotanbedrijf te
Zingem en bij De Molens van Deinze.

Verslag van de beheerraad van 5 juli 2004

Aanwezig:
-

Julien Pauwels
Etienne Van Bever
Jaak De Vliegher
Jean–Pierre Rogiest

Verontschuldigd :
-

Jean Statius
Henri Deplus
Stani Warchal

De vergadering ging door bij broeder Jaak, in « De Rave «
1. het verslag van de uitstap van 21 juni 2004, opgesteld door broeder Jean–Pierre werd
voorgelegd.
2. deze uitstap kon op algemene tevredenheid rekenen, het relatief beperkt aantal
deelnemers kon de pret niet drukken
3. Marc De Blieck zou nog geen definitief antwoord hebben i.v.m. het bezoek aan de
VRT te Brussel. Julien zal zelf ook eens informeren.
4. Jean–Pierre zal voor de uitstap van 20 september 2004 nog eens een brief sturen naar
de Hotelschool Michelbeke met verzoek om het akkoord tot dit bezoek te bevestigen.
5. wegens de nakende stopzetting van de restaurantactiviteiten van broeder Jaak worden
nog steeds suggesties verwacht met het oog op een nieuw lokaal. Er wordt
voorgesteld om niet overhaast een beslissing te nemen en om de voorgestelde plaatsen
uit te testen. Voor de volgende uitstap op 20/09/2004 wordt door Jean-Pierre contact
gelegd met brasserie “ ’t Vrij Dags Gevoel “ op de Vrijdagmarkt te Gent (hoek met de
Wijze Manstraat); Julien legt de nodige contacten voor de uitstap van november met
brasserie “ Bridge “ St Baafsplein te Gent.
6. teneinde eventueel nieuwe initiatieven te kunnen nemen, de broeders beter te leren
kennen en onze perspectieven uit te breiden zal er een rondvraag via een vragenlijst
gebeuren waarbij de broeders hun hobby’s kunnen opgeven. Deze vragenlijst zal
samen met de uitnodiging voor de uitstap van 20/09/2004 verstuurd worden.

Verslag van de beheerraad van 2 augustus 2004

Aanwezig :
-

Julien Pauwels
Jean Statius
Henri Deplus
Jaak Devliegher
Jean – Pierre Rogiest

Verontschuldigd :
-

Etienne Van Bever
Stani Warchal

De vergadering ging door bij broeder Henri.
Besproken punten:
1. Wegens de stopzetting (overlating) van de handelszaak door onze lokaalhouder Jaak,
werden de hoofden nog eens samengestoken om een waardige nieuwe locatie te
vinden. Gezien het voorstel van broeder Stani en zijn zoon die bereid zijn om het
traditionele “ontbijt” te verzorgen, wordt er beslist dat de 2 komende ontvangsten ’s
morgens vóór de uitstappen van september en november 2004 zullen doorgaan in het
Chalet van de Neptune te Wondelgem.
2. De vergadering van de beheerraad blijft momenteel nog altijd doorgaan elke eerste
maandag van elke maand bij broeder Henri.
3. Marleen heeft gevraagd om geen verdere briefwisseling meer op te sturen naar Wim.
Uit respect voor deze bijzondere situatie geven wij hier zeker gevolg aan.
4. Tevens wordt door André Mortier gevraagd om geen e-mail meer te sturen maar wel
een traditionele brief. Hier wordt tevens gevolg aan gegeven.
5. Het borstbeeld van de Belleman wordt overgebracht van “ De Rave “ naar het
domicilie van Voorzitter Julien, totdat een waardig definitief lokaal wordt vastgelegd.

Verslag van de beheerraad van maandag 6 september 2004
Aanwezig :
-

Julien Pauwels
Henri Deplus
Stani Warchal
Jaak DeVliegher
Jean- Pierre Rogiest

Afwezig :
-

Jean Statius
Etienne Van Bever

Besproken onderwerpen :
1. Julien stelt als mogelijke plaats voor het Nieuwjaarsdiner met de dames voor 2005
“Quartier Sauvage “ in de Mirabellostraat 3, te Gent voor. Ten gepaste tijde kan het
bestuur dit lokaal bezoeken om te zien of dit aan de verwachtingen voldoet.
2. Bij de volgende uitstap of ten laatste tegen de volgende vergadering moet Marc
Deblieck kunnen melden hoe het staat met het bezoek aan de VRT te Brussel.
3. Elkeen van het bestuur wordt verzocht om een alternatief (een volledig georganiseerde
dag) klaar te hebben voor het geval een uitstap niet zou kunnen doorgaan. Zo stelt
Julien voor om de Boekentoren te Gent en de Sterrewacht van Armand Piens te
bezoeken in november 2004 indien het bezoek aan de VRT niet zou doorgaan.
4. Op 20/082004 heeft Campina België te Aalter schriftelijk gemeld : “ in antwoord op
uw verzoek van 7/8/2004 voor een bedrijfsbezoek in Aalter delen we tot onze spijt
mee dat we niet kunnen ingaan op uw verzoek. Om een optimale productkwaliteit aan
onze klanten te garanderen, gelden in onze productieomgeving strenge normen op vlak
van hygiëne en veiligheid. Op dit ogenblik zijn er tevens belangrijke
investeringswerken in uitvoering. Omwille van deze redenen zien wij ons
genoodzaakt de bedrijfsbezoeken tot een absoluut minimum te beperken.”
5. Er werden tevens contacten gelegd via e-mail en telefoon met het “ Canada War
Museum “ te Adegem. Hier zijn er echter geen bezoeken op maandag. Uitzonderlijk
zou een bezoek op maandagvoormiddag eventueel wel kunnen. Te onthouden !
6. Vergadering na menig glaasje witte wijn afgesloten, voor de één wat vroeger dan de
ander…

Verslag van de beheerraad van maandag 4oktober 2004
Aanwezig :
-

Julien Pauwels
Jean Statius
Etienne Van Bever
Henri Deplus
Stani Warchal
Jean-Pierre Rogiest

Verontschuldigd :
-

Jaak Devliegher

Besproken onderwerpen :
1. de laatste uitstap naar Michelbeke werd als zeer positief ervaren en bewijst dat een
zwaar namiddagprogramma niet nodig is, als er een aangename plaats voor de
“après-diner” beschikbaar is.
2. André Sirejacob heeft via Henri Deplus te kennen gegeven dat hij omwille van
persoonlijke redenen en andere interesses verkiest om ontslag te nemen uit het
Broederschap.

3. Aangezien Marc Deblieck in eerste instantie zonder nieuws bleef , maar daarna als een
Duiveltje uit een doosje zich kwam aanbieden, en dit met de melding dat een bezoek
aan de VRT dit jaar helemaal niet mogelijk is, zal onze voorzitter Julien zich
engageren om een bezoek uit de brand te slepen aan de Sterrewacht Armand Piens en
de Boekentoren te Gent, met diner in “ De Grade “ op de Charles de Kerckhovelaan te
Gent (met als alternatief “ Club of Flanders “ St Pietersplein te Gent.
4. De volgende vergadering is voorzien op maandag 25 oktober 2004.

5. Het bezoek aan “ De Grade “ ter proeving is voorzien op 14 oktober 2004 om 13.00
Hr.
6. Eén van de suggesties, en dit van Stani, voor 2005 is het bezoek aan de Brouwerij
Roman met diner in een restaurant in de buurt gespecialiseerd in biergerechten.

Verslag van de beheerraad van 25 oktober 2004

Deze beheerraad ging door op 25 oktober 2004 omdat de eerste maandag van november
samenvalt met de feestdag van 1 november.
Waren aanwezig: iedereen t.t.z.
-

Julien Pauwels
Etienne Van Bever
Jean Statius
Henri Deplus
Stani Warchal
Jaak Devliegher
Jean-Pierre Rogiest

Besproken onderwerpen:
1. Julien heeft zich voor de volgende uitstap gewend tot Geert Vandoorne van de Dienst
Monumentenzorg. Deze zal ervoor zorgen dat Julien de sleutel krijgt van de
atoomschuilkelders in het Citadelpark te Gent, zodat onze Broeders deze kunnen
bezoeken op 15/11/2004.
2. De uitstap zal er wellicht als volgt uit zien (naargelang de weersomstandigheden)
- samenkomst in de Neptune Lounge om 09.00 Hr.
- vertrek naar de parking van het S.M.A.K. om 09.45 Hr.
- bezoek aan de atoomschuilkelder en wandeling door het Citadelpark met uitleg over
de belangrijkste plaatsen om 10.00 Hr.
- 12.00 Hr. : aperitief en diner in “ De Grade “ Charles de Kerckhovelaan te Gent
- 15.00 Hr. : eventueel verder wandeling of alternatieve activiteit
3. De beheerraad neemt nota van de mededeling die Dominique Morel de Westgaver
overmaakte aan onze voorzitter: het Ghent River Hotel in de Waaistraat te Gent is
bereid om ons Broederschap voor samenkomsten te huisvesten.
4. Stani zal, gezien de Algemene Vergadering doorgaat in de Neptune Lounge, zorgen
voor een aangepast Wintermenu.

Verslag van de beheerraad van 29 november 2004

Deze beheerraad ging door op 29 november 2004 in plaats van op de eerste maandag van
december omdat dit te dicht lag met de dag van de Algemene Vergadering.
Aanwezig :
- Julien Pauwels
- Etienne Van Bever
- Jean Statius
- Henri Deplus
- Jaak Devliegher
- Jean-Pierre Rogiest
Verontschuldigd :
- Stani Warchal
Besproken onderwerpen :
1. Het verslag van de vorige uitstap wordt voorgelegd, dit wordt per e-mail verstuurd en
aan diegenen die daar niet over beschikken zal dit worden bezorgd op de Algemene
Vergadering.Wie dan nog niet is bediend zal dit ontvangen per post. Dit (uitgebreid)
verslag is een eerste poging, met de bedoeling om in de toekomst van elke uitstap zo’n
verslag te maken.
2. De meningen over het diner in de “Grade” tijdens de laatste uitstap zijn verdeeld.
Sommigen opperen dat de kwaliteit niet evenredig was met het gespendeerde bedrag,
zonder te stellen dat het diner of de ontvangst aldaar “slecht” was. Er zal gepoogd
worden om in de mate van het mogelijke selectiever te zijn in de keuze.
3. Etienne heeft al min of meer een optie genomen op “ Restaurant D’Hulhaege “ te
Deinze, Karel Picquelaan 140 (tel. 09/386.56.16) als locatie voor de
nieuwjaarssamenkomst op 6 februari 2005. De beheerraad komt overeen over het
volgende menu aan € 50.00 :
- uitgebreide receptie met schuimwijn en met extra hapjes
- voorgerecht :Serrano ham met meloenpartjes in porto gemarineerd
- hoofdgerecht : Lamsbout met jonge groentjes in een mosterdsausje
- nagerecht : inspiratie van huispatissier
- koffie en versnaperingen
- witte en rode wijn en water tijdens de maaltijd
4. De volgende items worden zeker weerhouden om behandeld te worden op de
algemene vergadering :
1. wijziging van de maatschappelijke zetel en adres secretariaat , voorstel
Moerlandstraat 18, 9000 Gent, adres van Jean-Pierre Rogiest
2. de ambtstermijn van de voorzitter komt statutair ten einde, Julien Pauwels stelt
zich herkiesbaar
3. ontslag van Jean Statius als secretaris
4. voorstel om Jean Statius te benoemen als raadslid
5. ontslag van Jean-Pierre Rogiest als raadslid
6. voorstel om Jean-Pierre Rogiest te benoemen als secretaris

